
Geachte	  leden	  van	  de	  eerste	  kamer,	  

Afgelopen	  vrijdag	  5	  september	  ’14	  hoorde	  ik	  via	  de	  media	  dat	  het	  rookverbod	  uitgesteld	  is.	  
Vooralsnog	  willen	  we	  u	  nogmaals	  proberen	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  een	  rookverbod	  uitvoeren	  voor	  de	  
kleine	  horeca	  tot	  onmogelijkheden	  behoort.	  
Gebleken	  is	  dat	  het	  uitvoeren	  van	  het	  rookverbod	  tot	  dusdanige	  omzetverliezen	  leidt,	  dat	  het	  niet	  
verantwoord	  is	  in	  deze	  moeilijke	  economische	  Bjden	  zakelijk	  die	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen.	  
Zover	  ik	  begrijp	  bent	  u	  toch	  van	  ziens	  het	  verbod	  van	  1-‐1-‐15	  in	  werking	  te	  doen	  treden.	  
Alsmede	  stelt	  u	  bij	  overtreding	  ook	  hoge	  boetes	  op	  te	  leggen,	  er	  gaat	  dus	  een	  wet	  van	  kracht	  die	  
onder	  geen	  beding	  uitgevoerd	  kan	  worden	  door	  de	  kleine	  horeca.	  	  	  
Uiteindelijk	  komt	  daarmee	  in	  het	  geding	  de	  recht	  op	  arbeid	  dat	  in	  de	  wet	  vast	  staat.	  
nogmaals	  vraag	  ik	  u	  beleefd	  nog	  een	  keer	  te	  bekijken	  hoe	  u	  een	  totaal	  algeheel	  rookverbod	  kunt	  uit	  
voeren	  terwijl	  u	  daar	  bedrijven/	  kleine	  horeca	  en	  eigenaren	  brodeloos	  zet.	  
In	  2008	  is	  deze	  wet	  al	  eerder	  herzien	  waar	  toen	  gebleken	  is	  en	  weKelijk	  ook	  de	  kleine	  horeca	  in	  het	  
gelijk	  gesteld	  is	  dat	  er	  een	  financieel	  onwerkbare	  situaBe	  ontstond	  door	  het	  uitvoeren	  van	  het	  
rookverbod.	  
Al	  u	  toch	  tot	  een	  algeheel	  rookverbod	  gaat	  komen,	  wat	  we	  uiteraard	  niet	  hopen	  omdat	  dat	  banen	  
gaat	  kosten,	  bedrijfskapitalen	  vernieBgd	  en	  brouwerijen	  minder	  afname	  hebben,	  de	  gevolgen	  zijn	  
vele	  malen	  groter	  dan	  u	  heeM	  kunnen	  overzien.	  ik	  vraag	  u	  beleefd	  deze	  economische	  problemaBek	  
die	  ontstaat	  ten	  gevolge	  van	  het	  rookverbod	  nog	  eens	  ten	  harte	  te	  nemen.	  	  
Als	  u	  toch	  tot	  een	  algeheel	  rookverbod	  gaat	  komen	  per	  1	  januari	  en	  deze	  aangegeven	  problemaBek	  
niet	  genoeg	  overziet,	  vraag	  ik	  me	  af	  hoe	  u	  de	  noodlijdende	  kleine	  horeca	  tegemoet	  kunt	  komen?	  
En	  vraag	  u	  ook	  beleefd	  om	  hier	  naar	  te	  kijken.	  	  
We	  hopen	  dat	  u	  uit	  respect	  voor	  de	  hardwerkende	  Nederlandse	  horeca	  die	  ook	  noodzakelijk	  is	  in	  
sociaal	  opzicht	  en	  een	  hoeksteen	  is	  van	  de	  maatschappij	  voor	  de	  toekomst	  veilig	  te	  stellen	  en	  voor	  de	  
ondernemer	  een	  zo	  passend	  mogelijke	  oplossing	  te	  vinden.	  
De	  beste	  oplossing	  lijkt	  handhaving	  van	  de	  wet	  zoals	  deze	  nu	  nog	  is,	  omdat	  die	  wet	  het	  minste	  
brokstukken	  achter	  laat.	  	  
Als	  u	  toch	  besluit	  die	  brokstukken	  achter	  u	  te	  laten,	  neem	  ik	  aan	  dat	  u	  	  de	  kleine	  horeca	  voor	  de	  
toekomst	  veilig	  stelt,	  als	  dat	  niet	  gebeurd	  onteigend	  u	  eigenlijk	  het	  bedrijf.	  	  
Nog	  steeds	  vertrouw	  ik	  op	  uw	  welwillende	  inzichten	  en	  medewerking.	  	  
Ik	  begrijp	  tevens	  ook	  dat	  u	  zich	  dient	  te	  schikken	  naar	  de	  regels	  van	  de	  WereldgezondheidsorganisaBe	  
en	  de	  EU,	  die	  met	  algemene	  maatregelen	  komen	  voor	  alle	  aangesloten	  landen	  maar	  besef	  dat	  dit	  
individueel	  per	  land	  kan	  verschillen.	  
Uiteraard	  respecteer	  ik	  de	  gezondheidsaspecten.	  	  	  
Als	  Nederlandse	  staatsburger	  geloof	  ik	  toch	  ook	  dat	  bewaakt	  moet	  worden	  het	  recht	  op	  arbeid	  en	  dat	  
nooit	  door	  een	  maatregel	  Nederlandse	  staatsburgers	  hun	  bedrijfskapitaal	  mogen	  verliezen.	  	  	  
Bij	  deze	  wil	  ik	  u	  vragen	  nogmaals	  de	  zaken	  op	  een	  rij	  te	  zeKen	  en	  vertrouw	  erop	  en	  met	  respect	  naar	  
u	  kijkend	  geloof	  ik	  nog	  steeds	  in	  dat	  wat	  rechtvaardig	  en	  eerlijk	  is.	  

In	  afwachBng	  van	  wat	  u	  besluit	  verblijf	  ik,	  
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